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Op reportage in
Noord

Met zes lieve
kinderen

En we hebben
stiekem snoep
gegeten

zondag  4 december 2016 | We maakten een krant op de IMC Weekendschool in Amsterdam-Noord

'Lil Kleine is brutaal'
We zijn naar de Foodmarkt
gegaan, daar hebben we
mensen geïnterviewd over de
rappers en vloggers van
tegenwoordig.

Door: klas 1B
Monique (49) werkt in het restaurant
van de Jumbo. Blauwe ogen, kort
haar, blond haar. Daar werkte ze al
vier maanden, ze komt uit
Tuindorp-Oostzaan: Ze vindt Ali B
leuk, omdat hij modern is. Leuke
rapper.'

. Lil Kleine, vindt ze een brutaal
joch.?
Askin is 19. Hij luistert naar
Koerdische en Turkse muziek. Twee
jaar al. Hij heeft een klein baardje.
Kaasbroodjes en koffie serveren. ?Hij
kent vloggers niet. En hij houdt er
ook niet van. Hij houdt ook niet van
de rappers van nu.

Willem was met zijn vrouw Lies aan
het eten. Hij is 71 jaar, Lies van 68.
Willem heeft pensioen. Willem was
een beetje vol, grijs haar. Hij had een
hoed op, en een bril. ?Kent hij niet.
Als er rappers op televisie kwamen
zapt hij meteen weg. Hij luisterde
naar Nederlandse muziek. Zoals
Guus Meeuwis en André Hazes.?

Chantal (31) werkt in de media: ze
doet social media marketing met
Facebook, Instagram en Twitter.
Groene ogen, knotje. Ze was
zwanger, geboren in Suriname woont
al 20 jaar in Nederland. Naast haar
zat haar man Donovan (35), hij komt
uit Manchester. Hij woont in
Amsterdam, voor zijn vrouw.
Donovan vond de beats en melodieën
wel leuk.

Chantal: ?Ik ken vlogger. Zoals Gio.?

Massi (22 jaar), baardje en een
zwarte bril. verkocht speculaas:
omdat het bijna Sinterklaas is. ?Ik
vind rappen een beetje saai, want het
gaat altijd over dezelfde
onderwerpen. Hij volgt geen vlogs,
maar kent wel Enzo Knol.?

Dit is de kop voor de foto hieronder

Jerry: Het was leuk om mensen te interviewen,
anders dan normaal.

Amin: Leuk om te weten wat mensen van rappers
van deze tijd vinden.

Meryem: Leuk om mensen te spreken, dit gebeurt
niet elke dag.

Selai: Leuk omdat je meer te weten komt over
mensen.

Zine-Eddine: Het was leerzaam.

Salah: Het was leuk.

Colofon

Door 1B
Deze krant werd gemaakt door
Amin Kaddouri, Salaheddine,
Zine-eddine Aanquich, Selai
Waziri, Meryem Eyachi, Jerry
Hang, Just Fontein

Amin was interviewer, Salah was
ook interviewer, Zine-eddine
mensen geïnterviewd. Selai heeft
vragen gesteld.

Jerry en Meryem waren schrijvers.
Meryem was ook interviewer.

Just was meeloper en heeft
aantekeningen gemaakt.

We waren op weg naar de Jumbo en
we zouden een man interviewen. WE
gingen met zeven mensen naar de
Jumbo: Zine-eddine, Selai,  Salah, 
Amin, Meryem, Jerry en Just.

De eerste persoon die we tegen
kwamen had een hond bij zich. Jerry
aaide de hond, maar de hond werd
enthousiast door alle kinderen. 

Hij begon te blaffen. De man had de
lijn niet goed vast. De hond was bruin
en oranje en hij ging achter Salah
aan.

Daarna liepen we gewoon door. We
gingen lopend naar de Jumbo. Selai
vond het gezellig. Amin vond het ook
leuk. Salah ook.  Zine-eddine vond
het saai. Grapje.

Door 1B

Salah,
aangevallen
door een hond

Wij zijn journalisten

Door 1B
De foto links is een selfie, de foto
rechts is gemaakt door Meryem.


